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Training Samenwerken met succes

Technical Education Centre, kortweg T.E.C. genoemd, organiseert een training voor teams die zichzelf graag 
uitdagen en de samenwerking willen verbeteren. Vaak nemen we als team hier onvoldoende tijd voor, door alle 
dagelijkse zaken die ‘ook door moeten gaan’ of weten we niet waar te beginnen. Gun jij je team deze groei en 
wil je samen de stap zetten om effectiever samen te werken, dan is deze training wat voor jou. In deze training 
leer je hoe je vanuit een visie en heldere doelen de samenwerking organiseert en resultaten bereikt. Ook de 
teamdynamiek en persoonlijke (rol) effectiviteit zijn hierbij van belang. Maar vooral: hoe je samen elkaar én jullie 
team kunnen versterken!

Doel
Het organiseren van een goede samenwerking binnen het team vanuit een duidelijke visie en heldere doelen en/
of leiding kunnen geven aan een team en resultaatgericht werken.

Voor wie?
Deze training is voor iedereen die zelf leiding geeft aan een team of een actieve rol wil vervullen in een team. Of 
voor teams die effectiever willen samenwerken en betere resultaten willen behalen. Dit kunnen zowel nieuwe 
teams zijn waarin je elkaars kwaliteiten beter wilt inzetten of bestaande teams. Een op maat samengesteld 
programma is ook mogelijk.

Duur?
De training bestaat uit 3 trainingsdagen, met daarbij tussentijdse oefenopdrachten om het geleerde toe te passen 
in de praktijk. Ook komt in de laatste bijeenkomst een trainingsacteur.

Waar?
Deze training kan in-company of op onze cursuslocatie in Roden worden gegeven.

Cursusinformatie
In de opleiding komen de volgende onderwerpen o.a. aan bod:
•  Theorieën over communicatie en samenwerking;
•  Doelgericht werken; functies/rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
•  Ontwikkelen van veiligheid, vertrouwen en verbinding in teams;
•  Fasen in teamontwikkeling en hoe deze te doorlopen;
•  Resultaat gericht werken; timemanagement;
•  Persoonlijke effectiviteit en beïnvloedingstechnieken
•  Reflecteren op praktijkcases vanuit de deelnemers (interactief )

Aanmelden of meer informatie? Neem gerust contact op!


