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Teamleiderschap 
De situatie waarin jij en je collega’s werken, verandert continu. Ook de organisatiecontext waarin jij je begeeft
heeft invloed op jou en je team. Hoe bereid jij je team voor op de toekomst? Hoe haal je het beste uit 
mensen die als team moeten presteren? Hoe begeleid jij je team hierin? In deze training leer je hoe je de 
samenwerking in je team kunt verbeteren waardoor je met elkaar betere resultaten haalt. Je kijkt hierbij naar
jezelf, de dynamiek in het team en systemisch vanuit de organisatie- en omgevingscontext. 

• Vergroot je competenties in het aansturen en coachen van teams
• Herken en gebruik de dynamiek in groepen
• Leer omgaan met de verschillende belangen van individuen,  teams en de organisatie
• Leer confronteren en omgaan met weerstand en conflicten
• Ontdek hoe je kunt sturen op afstand en werken met verschillende persoonlijkheden en culturen

Programma
Voordat je aan dit programma begint, krijg je een intakegesprek. Het programma bestaat uit 5 modules. 
Daarnaast heb je 2 coachgesprekken en 2 expertgesprekken met mededeelnemers. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 

• Module 1: persoonlijk leiderschap in teams (2 dagen) 
In deze module ga je aan de slag met wie jij zelf bent als teamleider en wat je daarin wilt ontwikkelen.

• Module 2: teamdynamiek (1 dag) 
Je krijgt zicht op soorten dynamiek binnen teams en je leert hoe je hiermee kunt omgaan.

• Module 3: omgaan met conflicten (1 dag) 
Tijdens deze dag staat de dagelijkse praktijk van jou centraal.

• Module 4: de organisatie als systeem (1 dag) 
Je leert hoe je de invloed van de organisatie op jouw team kunt herkennen en gebruiken.

• Module 5: als teamleider kijken en werken op 3 niveaus (1 dag) 
Je beslist hoe jij wilt handelen op een manier die past bij jezelf, je team en je organisatie. 

Voor wie?
Deze training is voor teamleiders, projectleiders, managers, scrummasters of agile coaches.
• Je werkt al enige tijd met teams binnen jouw organisatie
• Je wilt een gemotiveerd team dat goed samenwerkt en presteert
• Je hebt zelfkennis en kunt daarop reflecteren
• Je hebt hbo of wo werk en denkniveau



Leren bij de Baak
Bij de Baak krijg je de ruimte om te ontdekken wat je kan, wie je bent en waar je toe in staat bent. We dagen 
je uit om alles uit jezelf te halen. Leren en ontwikkelen bij de Baak is altijd persoonlijk. We creëren een veilige 
leeromgeving die jou de ruimte geeft om te ontdekken en te werken aan je persoonlijke leerdoelen. Dit doe je 
op onze locaties midden in het bos of aan zee.

Ervaringen van deelnemers
‘Een leerzame training met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Aan de slag gegaan met 
persoonlijke leerdoelen en onder andere veel geleerd over organisatiecontext en groepsdynamiek.’  
J. Biesheuvel - Pracktijkcoach Hago Nederland B.V.

‘Diepgaand, intensief en met een gezonde portie zelfreflectie.’     M.C.A.W. Stevens
Teamleider Customer Succes Center bij Coöperatieve Rabobank 
 
Praktische informatie
• Duur: 6 dagen
• Groepsgrootte: 8 – 12 personen
• Locatie: Driebergen en Noordwijk 

Kijk voor meer informatie over de training en de startdata op de trainingspagina.

Gratis adviesgesprek
Wil je zeker weten  of deze training goed bij je 
past of wil je meer informatie over de training? 
Plan dan een vrijblijvend adviesgesprek in 
met een van onze opleidingsadviseurs.

Vraag advies aan >

https://debaak.nl/trainingen/teamleiderschap/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen
https://debaak.nl/advies/?utm_source=debaak&utm_medium=brochure&utm_campaign=trainingen


je brengt iets
in beweging

als je stilstaat


