BV&T opleiding & advies
Training Coaching - Coachen van uw Team

Training Informatie

Maximaal resultaat

Een bedrijfsteam is tot veel in staat, maar dat gaat niet
vanzelf. Het resultaat is sterk afhankelijk van de
onderlinge dynamiek, zowel de zichtbare als de
onzichtbare. Voorbeeld: Op een race zeilboot moet de
hele bemanning op scherp staan, luisteren naar de
stuurman en exact doen wat je moet doen. Dat is de
enige manier om te kunnen winnen.Wilt u de
gezamenlijke doelstelling in de organisatie omzetten in
daadkracht, verbeteren en kunnen inspelen op de
aanwezige teamdynamiek? Dan is deze
praktijkgerichte training uitstekend voor uw team. U
leert alle instrumenten, technieken en vaardigheden
op het gebied van teamcoaching. U ontdekt hoe u een
team kunt begeleiden, om meer uit het team als
geheel en uit het individu te halen. Met deze
waardevolle training brengt u uw kwaliteiten als
professional naar een hoger niveau.

In de training Coaching - Coachen van uw Team vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte
oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de
basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluit de onderwerpen in de training direct aan
bij uw dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.
Voorafgaand aan deze training Coaching - Coachen van
uw Team bepalen wij met u het startniveau door
middel van een doelstellings of intake gesprek. Ook
bespreken wij het beoogde eindniveau met u. Tevens
bestaat de mogelijkheid om het niveau van een gehele
afdeling of organisatie te laten bepalen of
functieprofielen te voorzien van kenniseisen. Hiervoor
heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Programma
» Teamcoaching als instrument
» Uitgangspunten van Teamcoaching
» Rol en houding van de teamcoach
» DISC Zelfanalyse
» Groep-dynamische processen
» Inzicht in ontwikkelingsfasen
» Werken met systeemtheorie
» Onderlinge patronen zichtbaar maken
» Teambelangen begeleiden
» Creëren van (gedeeld) leiderschap
» Omgaan met conflicten en weerstand
» Persoonlijke leervragen
» Casessen uitwerken met opddrachten
» Persoonlijk actieplan

Resultaat

Investering
Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:
Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:
Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
2450,104,3/4
2554,-

Flexibele agenda/afstemming

Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
Wanneer u deze cursus Team Coaching heeft gevolgd
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de
staat u steviger in uw schoenen en kunt u een
Coaching - Coachen van uw Team in te zetten hoe,
afgewogen keuze maken. Teamcoaching is in veel
wanneer en waar u het nodig hebt. De agenda wordt
situaties inzetbaar of het nu gaat om alle neuzen in
bijvoorbeeld met onze trainer persoonlijk afgestemd.
dezelfde richting te krijgen. Het maakt niet uit om
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
welke persoon het gaat: een leidinggevende, een
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
"ondergeschikte" of een andere collega. Dat betekent
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
niet, dat het nodig is bij ieder meningsverschil groter
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
te maken, maar juiste de verschillende aspecten
w.v.t.t.k.
toepast zoals verantwoordelijkheid, groepsdynamiek,
teamniveau, individueel niveau. Deze training biedt
vooral een oplossing in die situaties, waarin
betrokkenen niet meer goed in staat zijn het probleem
samen te bespreken (als de communicatie naar een
hoger plan moet worden getild).BV&T biedt
resultaatgerichte cursussen aan met als doel positieve
verandering. We ondersteunen u met de juiste
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Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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