Team Coaching

Hoe krijgen we weer plezier in de samenwerking met elkaar??
Wat is er nodig om met elkaar effectief samen
om optimale resultaten te boeken? Hoe kan

te werken

Teamcoaching helpen teams het beste uit zichzelf te
halen?

Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.
Michael Jordan

Wat kan teamcoaching voor jou en jouw team
betekenen?
In het succes van organisaties zijn mensen bepalend.
Teamcoaching is een efficiënte methode om de
interactie tussen individu(en) en organisatie te
optimaliseren! Dit maatwerkproces brengt de
individuen, het team én de organisaties in beweging;
op weg naar de gewenste situatie met als doel:
duurzame veranderingen in een lerende organisatie,
waar mensen in hun kracht staan, zichzelf als
professionals beschouwen en spannende momenten
in samenwerking creatief durven te hanteren.
De insteek is een persoonlijke en nuchtere
benadering: respectvol, en confronterend als het
moet. Altijd resultaat- en oplossingsgericht. Energie
komt vrij door succeservaringen, maximaal gebruik
maken van de kracht, kwaliteiten en het interactieve
leervermogen. Teamcoaching maakt gebruik van de
diversiteit van een groep, door elkaars krachten aan
te spreken en talenten te benutten. Het zet de koers
uit voor effectieve samenwerking met waardering
voor elkaars kwaliteiten.

[Geef tekst op]

Aanpak
De coach kijkt naar de onderlinge communicatie en
patronen die zich afspelen in het team.
Door mensen in beweging te zetten en verbinding
tot stand te brengen, worden bestaande patronen
snel inzichtelijk. De coach geeft feedback, zal soms
confronteren en ondersteunen in de ontwikkeling
die het team wil maken. Het team stelt gedurende
het traject een teamcontract op waarin heldere
samenwerkingafspraken zijn overeengekomen. Het
teamtraject is praktisch, oplossings- en resultaatgericht. De teamcoaching zet het team in beweging
tot betere prestaties door de interactie binnen het
team te onderzoeken. Teamleden nieuwe routes om
hun persoonlijke en professionele kwaliteiten in te
zetten zodat zij gaat over onderling gedrag en
communicatie. om op een andere manier naar
vragen of thema’s te kijken en te ontdekken waar
ruimte is om evenwicht te realiseren in het systeem.
Daarnaast wordt er zorg en aandacht besteed aan de
implementatie en borging in de dagelijkse praktijk.
Denk je dat deze teamtraining voor jou en je collega’s
een waardevolle stap kan zijn neem dan contact op!

